Zápis č. 4-2018 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kozlovice
konaného dne 1. listopadu 2018 v 18:00 hodin, sál OÚ
_________________________________________________________________
Přítomno:

15 členů zastupitelstva

Ustavujícího zasedání zastupitelstva obce se zúčastnilo 11 občanů.
Provedením zápisu z ustavujícího zasedání zastupitelstva pověřil pan starosta pracovnici
obecního úřadu paní Silvii Borákovou.
1. Zahájení
Ustavující zasedání zastupitelstva obce do doby zvolení nového starosty řídí dle metodiky
ministerstva vnitra stávající starosta nebo nejstarší člen nově zvoleného zastupitelstva (možná
je i „třetí“ osoba).
Ustavující zastupitelstvo pro volební období 2018 – 2022 zahájil starosta obce Ing. Miroslav
Tofel.
Uvítal všechny přítomné a konstatoval, že z celkového počtu 15 členů zastupitelstva obce se do
zahájení zasedání dostavilo všech 15 členů a zastupitelstvo je schopno se usnášet.
Pan starosta: Před zahájením zasedání (při prezenci) jste převzali osvědčení o zvolení členem
zastupitelstva obce podle § 53 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o
změně některých zákonů, v platném znění.
Konstatuji, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s § 91 odst. 1 zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, konalo do 15 dnů ode dne uplynutí
lhůty pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasování. Žádný návrh nebyl podán.
Informace o konání ustavujícího zastupitelstva podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na
úřední desce Obecního úřadu Kozlovice zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7
dní. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.
2. Složení slibu členů zastupitelstva obce
Podle ustanovení § 69 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, skládají členové zastupitelstva na začátku prvního zasedání zastupitelstva
obce, jehož se po svém zvolení zúčastní, slib pronesením slova „slibuji“ a podpisem na
připravené listině.
Pan starosta: Slib přečte paní Mgr. Hana Ulčáková. Žádám zastupitele, aby povstali a po dobu
celého aktu setrvali vestoje.
Paní Mgr. Hana Ulčáková přednesla text slibu a následně členové zastupitelstva přistupovali
k předsednickému stolu v pořadí, v jakém byli vyzváni. Pronesli slovo „slibuji“ a složení slibu
stvrdili svým podpisem na připravené listině.
3. Schválení programu ustavujícího zasedání zastupitelstva obce
Ustavujícímu zasedání zastupitelstva obce předložil předsedající následující návrh programu,
který zastupitelé obdrželi poštou, rovněž byl zveřejněn na ÚD:
1. Zahájení
2. Složení slibu členů zastupitelstva
3. Schválení programu ustavujícího zasedání zastupitelstva obce
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4. Schválení Jednacího řádu ustavujícího zasedání zastupitelstva obce
5. Volba členů volební komise pro volbu starosty, místostarosty a dalších členů rady obce a
Výborů
6. Určení ověřovatelů zápisu
7. Schválení způsobu volby a Volebního řádu pro volbu starosty, místostarosty
a dalších členů rady obce a výborů
8. Určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni
9. Volba starosty
10. Volba místostarosty a dalších členů rady obce a výborů
11. Různé
Pan starosta: Po prostudování metodického pokynu MV - odboru veřejné správy a kontroly se
jeví některé body programu zbytečné – nadbytečné.
Co se týká hlasování, je doporučeno hlasování veřejné a vždy to tak u nás bylo.
Z důvodu výše uvedeného proto navrhuji úpravu programu – jeho zjednodušení, vypuštění
navrženého bodu 5 – volba členů volební komise a drobné úpravy navrženého Jednacího a
volebního řádu – rovněž tyto dokumenty zákon nevyžaduje.
Navrhuji proto tento upravený program, který máte v převzatých materiálech:
1. Zahájení
2. Složení slibu členů zastupitelstva
3. Schválení programu ustavujícího zasedání zastupitelstva obce
4. Schválení Jednacího řádu ustavujícího zasedání zastupitelstva obce
5. Schválení způsobu volby a Volebního řádu pro volbu starosty, místostarosty a dalších členů
rady obce a výborů
6. Určení ověřovatelů zápisu
7. Určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni
8. Volba starosty
9. Volba místostarosty a dalších členů rady obce a výborů
10. Různé
K upravenému návrhu programu nebyly vzneseny žádné připomínky a požadavky na jeho
doplnění.
46/2018 – Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání ustavujícího zasedání
Zastupitelstva obce Kozlovice ve znění:
1. Zahájení
2. Složení slibu členů zastupitelstva
3. Schválení programu ustavujícího zasedání zastupitelstva obce
4. Schválení Jednacího řádu ustavujícího zasedání zastupitelstva obce
5. Schválení způsobu volby a Volebního řádu pro volbu starosty, místostarosty a dalších
členů rady obce a výborů
6. Určení ověřovatelů zápisu
7. Určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni
8. Volba starosty
9. Volba místostarosty a dalších členů rady obce a výborů
10. Různé
Hlasování: 15 : 0 : 0
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4. Schválení Jednacího řádu ustavujícího zasedání zastupitelstva obce
Návrh Jednacího řádu ustavujícího zasedání zastupitelstva obce obdrželi členové zastupitelstva
v podkladech, k návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky. Z důvodu úpravy programu
jednání byla provedena drobná oprava předloženého jednacího řádu.
47/2018 – Zastupitelstvo obce Kozlovice schvaluje Jednací řád ustavujícího zasedání
Zastupitelstva obce Kozlovice. Jednací řád je přílohou tohoto zápisu.
Hlasování: 15 : 0 : 0
5. Schválení způsobu volby a Volebního řádu pro volbu starosty, místostarosty a dalších
členů rady obce a výborů.
Předsedající navrhl, aby volba byla veřejná.
48/2018 – Zastupitelstvo obce Kozlovice schvaluje veřejnou volbu starosty, místostarosty
a dalších členů rady obce a výborů.
Hlasování: 15 : 0 : 0
Pan starosta: Vzhledem ke schválení veřejné volby starosty, místostarosty a dalších členů rady
obce a výborů, je potřeba schválit Volební řád pro volbu veřejným hlasováním. Návrh všichni
obdrželi v podkladech. Z důvodu úpravy programu jednání byla provedena drobná oprava
předloženého Volebního řádu
49/2018 – Zastupitelstvo obce Kozlovice schválilo Volební řád ustavujícího zasedání
Zastupitelstva obce Kozlovice pro volbu starosty, místostarosty a dalších členů rady obce
a výborů veřejným hlasováním. Volební řád je přílohou tohoto zápisu.
Hlasování: 15 : 0 : 0
6. Určení ověřovatelů zápisu
Za ověřovatele zápisu navrhl předsedající paní Bc. Lenku Nevludovou a pana Ludvíka
Konečného.
Navržení ověřovatelé souhlasili s tímto návrhem.
50/2018 – Zastupitelstvo obce Kozlovice určilo ověřovateli zápisu z ustavujícího zasedání
zastupitelstva obce paní Bc. Lenku Nevludovou a pana Ludvíka Konečného.
Hlasování: 13 : 0 : 2
7. Určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni.
Pan starosta navrhl, aby byly určeny dvě funkce, pro které budou členové zastupitelstva
uvolněni, a to funkce starosty a místostarosty.
51/2018 – Zastupitelstvo obce Kozlovice určuje jako uvolněné funkce pro volební období
2018 – 2022 funkci starosty a funkci místostarosty.
Hlasování: 15 : 0 : 0
8. Volba starosty
Předsedající požádal členy zastupitelstva obce, aby přednesli návrhy kandidátů na funkci
starosty.
Pan Ondřej Eliáš navrhl na funkci starosty obce pana Ing. Miroslava Tofla. Žádný jiný návrh
nebyl podán.
Navržený kandidát vyslovil souhlas se svou kandidaturou na funkci starosty obce.
52/2018 – Zastupitelstvo obce Kozlovice zvolilo starostou obce Kozlovice pana Ing.
Miroslava Tofla, datum narození, bytem Kozlovice.
Hlasování: 14 : 0 : 1
Pan starosta poděkoval za důvěru zastupitelům, ale především občanům, kteří přišli k volbám.
Dále se vyjádří v diskuzi.
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9. Volba místostarosty a dalších členů rady
Před zahájením volby pan starosta informoval, že v souladu s ustanovením § 99 zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, bude volena pětičlenná
rada (tvoří ji starosta, místostarosta a další členové, kteří budou voleni z řad členů
zastupitelstva).
Starosta vyzval členy zastupitelstva k podání návrhů kandidátů na funkci místostarosty.
Pan Ondřej Eliáš navrhl na funkci místostarosty pana Lumíra Červenku. Žádný jiný návrh
nebyl podán. Navržený kandidát souhlasil se svou kandidaturou na funkci místostarosty obce.
53/2018 – Zastupitelstvo obce zvolilo místostarostou obce Kozlovice pana Lumíra
Červenku, datum narození, bytem Kozlovice.
Hlasování: 14 : 0 : 1
Volba dalších členů rady
Na funkci dalších členů rady obce byli navrženi tito kandidáti:
pan Ing. Petr Pavlát – návrh podal pan Ondřej Eliáš
pan Tomáš Nezhoda – návrh podal pan Štěpán Pustka
pan Ing. Jiří Tkáč – návrh podal pan Štěpán Pustka
paní Mgr. Hana Ulčáková – návrh podal pan Štěpán Pustka
Navržení kandidáti souhlasili se svou kandidaturou na funkci člena rady obce.
O navržených kandidátech proběhlo veřejné hlasování dle schváleného Volebního řádu v
abecedním pořadí:
1. Nezhoda Tomáš
2. Ing. Pavlát Petr
3. Ing. Tkáč Jiří
4. Mgr. Ulčáková Hana
kandidát č. 1 – p. Tomáš Nezhoda
54/2018 – Zastupitelstvo obce Kozlovice zvolilo pana Tomáše Nezhodu, datum narození,
bytem Měrkovice, dalším členem rady obce.
Hlasování: 15 : 0 : 0
kandidát č. 2 – p. Ing. Petr Pavlát
55/2018 – Zastupitelstvo obce Kozlovice nezvolilo pana Ing. Petra Pavláta, datum
narození, bytem Kozlovice, dalším členem rady obce.
Hlasování: 7 : 0 : 8
kandidát č. 3 – p. Ing. Jiří Tkáč
56/2018 – Zastupitelstvo obce Kozlovice zvolilo pana Ing. Jiřího Tkáče, datum narození,
bytem Kozlovice, dalším členem rady obce.
Hlasování: 15 : 0 : 0
kandidát č. 4 – paní Mgr. Ulčáková
57/2018 – Zastupitelstvo obce Kozlovice nezvolilo paní Mgr. Hanu Ulčákovou, datum
narození, bytem Kozlovice, dalším členem rady obce.
Hlasování: 6 : 0 : 9
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Jelikož nedošlo ke zvolení všech členů rady obce a ve funkci by musela pokračovat minulá rada
obce, bylo jednání na 15 minut přerušeno. Poté podal návrh na dalšího radního pan Ondřej
Eliáš a to pana Ludvíka Konečného.
kandidát č. 5 – pan Ludvík Konečný
58/2018 – Zastupitelstvo obce Kozlovice zvolilo pana Ludvíka Konečného, datum
narození, bytem Měrkovice, dalším členem rady obce.
Hlasování: 8 : 0 : 7
Starosta poblahopřál zvoleným členům rady obce a vyjádřil přání dobré budoucí spolupráce.
Volba výborů zastupitelstva
Podle ustanovení § 117 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, zastupitelstvo obce zřizuje vždy finanční a kontrolní výbor. Předsedou výboru je člen
zastupitelstva, počet členů výboru vždy lichý.
Bylo navrženo, aby výbory byly tříčlenné a všichni členové byli členy zastupitelstva obce.
Kontrolní výbor
Na funkci předsedy kontrolního výboru navrhl pan Ing. Jiří Tkáč pana Mgr. Štěpána Pustku.
Navržený kandidát souhlasil se svou kandidaturou.
59/2018 – Zastupitelstvo obce Kozlovice zvolilo předsedou kontrolního výboru - pana
Mgr. Štěpána Pustku, datum narození, bytem Kozlovice.
Hlasování: 15 : 0 : 0
Předsedající dále vyzval členy zastupitelstva k podání návrhů na další členy kontrolního
výboru.
Václav Holub – návrh podal pan Mgr. Štěpán Pustka
Bc. Lenka Nevludová – návrh podal pan Ondřej Eliáš
Navržení kandidáti souhlasili se svou kandidaturou na funkci člena kontrolního výboru.
O navržených kandidátech proběhlo veřejné hlasování podle následujícího abecedního pořadí:
1. Holub Václav
2. Bc. Nevludová Lenka
kandidát č. 1 – p. Václav Holub
60/2018 – Zastupitelstvo obce Kozlovice zvolilo pana Václava Holuba, datum narození,
bytem Měrkovice, dalším členem kontrolního výboru.
Hlasování: 14 : 0 : 1
kandidát č. 2 – p. Bc. Lenka Nevludová
61/2018 – Zastupitelstvo obce Kozlovice zvolilo paní Bc. Lenku Nevludovou, datum
narození, bytem Kozlovice, dalším členem kontrolního výboru.
Hlasování: 14 : 0 : 1
Finanční výbor
Na funkci předsedy finančního výboru navrhl pan Lumír Červenka pana Ondřeje Eliáše.
Navržený kandidát souhlasil se svou kandidaturou.
62/2018 – Zastupitelstvo obce Kozlovice zvolilo předsedou finančního výboru pana
Ondřeje Eliáše, datum narození, bytem Kozlovice.
Hlasování: 14 : 0 : 1
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Předsedající dále vyzval členy zastupitelstva k podání návrhů na další členy finančního výboru.
Pavel Sýkora – návrh podal pan Ludvík Konečný
Ing. Petr Pavlát – návrh podal pan Lumír Červenka
Mgr. Hana Ulčáková – návrh podal pan Mgr. Štěpán Pustka
Navržení kandidáti souhlasili se svou kandidaturou na funkci člena finančního výboru.
O navržených kandidátech proběhlo veřejné hlasování podle následujícího abecedního pořadí:
1. Ing. Pavlát Petr
2. Sýkora Pavel
3. Mgr. Ulčáková Hana
kandidát č. 1 – p. Ing. Petr Pavlát
63/2018 – Zastupitelstvo obce Kozlovice zvolilo pana Ing. Petra Pavláta, datum narození
, bytem Kozlovice, dalším členem finančního výboru.
Hlasování: 12 : 0 : 3
kandidát č. 2 – p. Pavel Sýkora
64/2018 – Zastupitelstvo obce Kozlovice nezvolilo pana Pavla Sýkoru, datum narození,
bytem Kozlovice, dalším členem finančního výboru.
Hlasování: 3 : 0 : 12
kandidát č. 3 – p. Mgr. Hana Ulčáková
65/2018 – Zastupitelstvo obce Kozlovice zvolilo paní Mgr. Hanu Ulčákovou, datum
narození, bytem Kozlovice, dalším členem finančního výboru.
Hlasování: 14 : 0 : 1
10. Různé
Pan starosta: Ještě jednou blahopřeji ke zvolení do funkce panu místostarostovi, členům rady
obce a členům finančního a kontrolního výboru.
Byl bych rád, kdyby se všichni zastupitelé věnovali svým funkcím zodpovědně a svědomitě a
vzájemně mezi sebou spolupracovali. Děkuji zastupitelům za stoprocentní účast na dnešním
zastupitelstvu a věřím, že docházka bude vždy taková.
- Máme velkou šanci, abychom byli dobrým týmem. Máme tu ženy, muže, zaměstnavatele,
zaměstnance, soukromé podnikatele, soukromého zemědělce, stavaře, architekta, lékařku,
učitelku - ředitelku, příslušníka policejního sboru i hasičského záchranného sboru, je tu starosta
i místostarosta s dlouholetou praxí.
- V roce 2003 jsme společně sepsali plán rozvoje obce. V současné době je vše, s výjimkou
věcí, které pozbyly platnosti, hotové + další desítky věcí jiných. Nyní jsme opět na rozcestí a
čekají nás rozhodnutí „nadčasové“, kde bude potřeba velká shoda nejen zastupitelů, ale celé
obce. Mám na mysli rekonstrukce středu obce – prostor před OÚ a COOPem, pozemky
bývalého zahradnictví, pozemek přes cestu naproti OÚ, ev. sportovní centrum. Bude potřeba,
aby se pokud možno všichni zapojili aktivně.
- Pro dobrý výkon práce zastupitelů je bezpodmínečně nutná dobrá znalost obce. V rámci
pracovního setkání navrhuji zastupitelům společnou „exkurzi“ po obci, kde bychom alespoň
částečně představili obecní majetek, naznačili problémy, seznámili se způsobem provozu,
možnostmi, atd.
Termín: 30. 11. 2018 ve 14:00 hodin.
Navrhuji zakončit společným posezením a vynechat to předvánoční.
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- Žádám – prosím všechny zastupitele, aby si pročetli zápisy z minulých jednání ZO i rady
alespoň osm roků zpět, abychom znovu neřešili již řešené a především noví zastupitelé, aby
získali přehled. Taktéž by bylo velice vhodné podrobně prostudovat Příručku pro člena ZO,
kterou jste obdrželi.
- Byla by velice vhodná orientace v problematice a zákonech: o obcích, o rozpočtových
pravidlech, o finanční kontrole, veřejných zakázkách, o vodách, o odpadech, územním
plánování, stavební zákon, občanský zákoník, …
- Podklady pro další jednání i všechny minulé zápisy podklady jsou a budou na chráněném FTP
serveru. Pro „staré“ zastupitele platí stejné přihlašovací údaje. Noví zastupitelé obdrží potřebný
software a přístupové údaje. Tzn., že veškerá komunikace bude probíhat pokud možno
elektronicky.
- Požaduji zpětnou vazbu!!!!
- Do konce roku bude svoláno minimálně 1x zasedání zastupitelstva z důvodu projednání
úpravy rozpočtu, schválení rozpočtového provizoria a schválení odměn neuvolněným členům
ZO. Z toho titulu vyzývám KV a FV aby se odměnami zabývali, navrhli jejich výši a připravili
návrh usnesení. Samozřejmě vše v souladu s příslušným nařízením vlády a metodickými
pokyny MV.
- Zápisy z jednání FV a KV zasílat včas, min. 10 dnů před ZO, aby bylo možné případně
upravit - přizpůsobit program jednání ZO.
- Navrhuji termín konání prvního jednání rady obce na 8. 11. 2018 v 15:00 hodin.
Jednání ustavujícího zasedání zastupitelstva obce ukončil pan starosta v 19:15 hodin.
Poděkoval všem za účast.

Podpis starosty obce:
Ing. Miroslav Tofel

Podpisy ověřovatelů zápisu:
Ludvík Konečný
Bc. Lenka Nevludová

Zapsala: Boráková
Zápis vyhotoven: 2. 11. 2018
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